
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 
 

 وزارة التربية الوطنية
 
 
  

 
 
 

 المقـاربـــة بالكفـاءات
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

www.elbassair.com 



 

 :لفهرس  ا
 

 المدخلأوال :        
  

   متطلبات الكفاءة ثانيا :      
 

 ثالثا :  مراحل الكفاءة      
 

  مركبات الكفاءةرابعا :      
 

 مميزات الكفاءة  : خامسا
 

 تقويم الكفاءة سادسا:      
 

 التقويم وسيلةسابعا:       
 

 : الخاتمة ثامنا     
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المدخلأوال :       
 

أنحدداء العددالم و لقددد أصددبحت للكفدداءة صددبا التعلدديم صددناىة كبددرع  دد  جميدد  لقددد أ
ا مصطلا الكفاءات متداوال     مجدال التعليمية أهمية كبرع بالنسبة للدول الكبرع و أصب

التربيددة و و  ر ددت المقاربدددة بالكفدداءات نفسدددها  دد  كددل الميددداديد و و اىتمدددتها البلدددداد 
 التربوية. أنظمتهاالمتقدمة    

و ال تقتصددر أهميددة هددقا المقاربددة ىلددل المجددال التربددون  حسدد  بددل لدد   نعكاسددات 
ا ) االقتصادية و االجتماىية و السياسية مباشرة ىلل األ راد    ىالم الشغل بمختلف أبعاد

.......( . ألد التكويد    ىصرنا ال يقتصدر ىلدل المنظومدة التربويدة وحددها بدل تقدوم بد   
 أي ا مؤسسات تكوينية أخرع خارج النظام التربون .

كاد اإلهتمام  لل ىهد قري  منصبا ىلل تحسديد الم داميد و تكدويد المعلمديد   قا
لتلقيد التلميق جملة مد المعارف و ىلي  أد يستظهرها ىندما يقت       الجان  المعر  

األمر قلك  قد مدا جددوع تغييدر البدرامد الدراسدية و مدالم يكدد مدد أجدل تمكديد المزيدد مدد 
مد بناء كفاءات و معارف أوس  و ثابتة و وجيهة و قابلة التجنيد    الحياة العامة  قالتالمي

تصف التسعينات بيداغوجية األهدداف ) المقاربدة باألهدداف وميداد العمل ثم طبقت خالل من
و أصبا العمدل التربدون أكثدر دقدة مدد حيدط تخطيطد  والدائد   ال أد هدقا المقاربدة ىلدل  .(

نجاىتها لم تهدتم باألهدداف لوحددة متكاملدة  ق ينشدغل المعلدم بتحقيدف األهدداف مجدزأة غيدر 
تربوية لهقا  انتقاداتق و مهما قيل مد مترابطة ) متقاطعة( م  محاولة تعديل سلوك التلمي

المقاربة  ه   رورية    نظرنا لبناء المقاربة الجديدة )المقاربة بالكفاءات( ألد األهداف 
قاتهددا كفدداءات قاىديددة أو مؤشددرات كفدداءة  قا كانددت قابلددة  الجزئيددة للدددر  قددد تشددكل حددد

 للمالحظة و القيا  و لد تصاغ  ال كقالك .
ادام النظددام التربدون العدالم   د  تطددور سدري   علدل القددائميد و بطبيعدة الحدال و مد

ىلل رىاية شؤود القطاع البحط ىدد كيفيدة تحدديط الطرائدف و المنداهد لمواكبدة العولمدة 
التربوية و مسايرة العصر  كاد  د تم  ىتماد ) المقاربة بالكفاءات ( و ممارسدة التعلديم و 

جعددل المدتعلم يكتشدف و يبحددط و يكتسد  بو ددع   ) الطريقددة البنائيدة ( و اءـانتقد الدتعلم  و
أمام مشاكل ) نشاطات تربوية ( محيدرة  يقدودا تفكيدرا و  جتهدادا أمدام أىديد و توجيهدات 

 . معلم   لل الحل و بإمكان   عل قلك بعيدا ىد المؤسسة التربوية
 
  المقاربة بالكفاءات : -

اليدددات المتحددددة م طبقتددد  الو8641أسدددلو  تعليمددد  ظهدددر  ددد  أوربدددا حدددوال  سدددنة 
األمريكية لتطوير جيوشها ثم  نتقلت هدقا المقاربدة بصدفة  عليدة  لدل المؤسسدات التعليميدة 

 .........8666م و تون  ىام8661ا ىام م ثم  لل بلجيك8641األمريكية بدءا مد سنة 
  المقاربـــة:  -

تصدور مسدتقبل  لفعددل قابدل للتنفيددق و دف مرامدد  وخطدط منسددجمة مد  الشددروط و  
ةو الطرئددفو الوسددائلو الوسددط ـعوامددل ال ددرورية الالزمددة لددلداء ) الكفدداءات المستهد ددال

 .التربون ............( و هقا كل  لتحقيف المردود المرتق  
 
 
 الكـفـــاءة : -



 ( تعريف و نقكر منها مايل  : 811تعريفات الكفاءة ىديدة وتتجاوز الـ )  
نيدة و المهدارات المعر يدة أو المهدارات الحد  ه  مجموىدة التصدر ات اإلجتماىيدة الوجدا

معقد ىلل أكمل وج   حركية الت  تمكد مد ممارسة دورة وظيفية و نشاط و مهمة أو ىمل
يكاد يختلف ىدد سدابقي  حيدط ىر هدا  أما ديكاتل قد أىطاها تعريفا الخر ال، () تعريف دينو

ت المكتسدبة ىدد طريدف مجموىة مد المعارف و مدد القددرات الدائمدة مدد المهدارا بأنها :
  ستيعا  معارف وجيهة و خبرات مرتبطة    مجال معيد .

 
  

 متطلبات الكفاءة   ثانيا :      
 

غيددر أد  تتطلدد  الكفدداءة جملددة مددد القدددرات و المعددارف و المهددارات قات العالقددة
ة الكفداءة ال تدرتبط أبددا بالمعر دة بدل تددرتبط بمكتسدبات قابلدة للقيدا  و المالحظدة و الكفدداء

ىام يشمل القدرة ىلل استعمال المهارات والمعارف    و عيات جديدة  مد حقل  مفهوم
مهن  معيد  ه  بالتال  تشمل التنظيم و التخطيط للعمدل و التجديدد و القددرة ىلدل التكيدف 
م  نشاطات جديدة، وتشكل المعارف و المهدارات و القددرات األساسدية لبنداء الكفداءة ىندد 

 .المتمدر  

 
 ثالثا :  مراحل الكفاءة      
 

 تتحقف الكفاءة ىلل مراحل معينة و ه  كالتال  : 

  تدرتبط مباشددرة بوحددة تعليميددة مدد خددالل مدا يتحقددف  د  حصددة  الكفاءة االاءديةاا :
)نشاط( أو    ىدد مد الحصص  قا كاد الدر  مشكال مد مجموىة مد الوحدات 

بددقاتها قددد تصددبا ىنقئددد (غير أندد   قا كانددت الحصددة الواحدددة هدد  الدددر  )المحدداور
 مؤشرات الكفاءة و المعايير ه  )الكفاءة القاىدية(.

  كفاءة نسبية يكتسبها المتعلم خالل  ترة معيندة م دبوطة بدزمد  الكفءة االمرحلي :
 سداس ( –ثالث   -محدد )شهر

 تالحددظ وتقددا  بعدددد مرحلددة تعليميددة معينددة) الطدددور األول  تءمياا حالكفااءة اال  :– 
 المرحلة األساسية بجمي  أطوارها. –ائية المرحلة االبتد

 كفداءات متعددددة مكتسددبة  د  مجدداالت متنوىددة سددواء :  تءمياا االمميم اا الكفاءة االح
كاد قلك    موا دي  مدادة واحددة )نشداط( أو  د  مدواد دراسدة مختلفدة ىناصدرها 

 متفاىلة منسجمة    نهاية مستوع طور تعليم  .

  لقاىديدددة المحققدددة  ددد  مجدددال مدددا )مجدددال مجموىدددة الكفددداءة االمجاليدددة :  الكفاااءة
 العبادات( ، )مجال المعر ة(،.....

 :كفاءة يظهر مد خاللها المتعلم كل مكتسبات  المتعلقة بدالتخطيط  الكفءة االممه ي ا

 . وو   الطرائف و األسالي     مجال ما أو    مو وع معيد



 :دد  كدل المددواد كفداءة مشدتركة تكسدد  بعدد التعلديم  الكفاءة االررياي االمعتررياا ا 
الدراسية و تشمل كل النشاطات التربوية تتحول  يمدا بينهدا خدالل مرحلدة التعلديم و 
التعلم لتكمل بع ها البعض وتتطور خدالل المسدار لتشدكل  يمدا بعدد كفداءات جديددة 
أكثر تطوراً  تعتمد ىليها كفاءات أخرع متقاطعة و هناك كفاءات أخرع ندقكر منهدا 

 ة المهنية....الكفاءة الشخصية الكفاء

 
 مركبات الكفاءة رابعا : 

 
هد  أشدكال مدد الدقكاء و دف اسدتعدادات  طريدة و مكتسدبات حاصدلة  د  :  القدرة -8

 محيط معينة ومميزاتها : 

 قابلة للتوظيف    موارد مختلفة .:  استعرا ية - أ

 : تنمو وتتطور طوال الحياة اإلنساد و قد تنقص)تنخفض(. تطورية -  

 )التفاوض=الكالم+االسددددتماع+ لددددل أخرع تتحددددول مددددد حالددددة: تحويليددددة - ت
 البرهنة(

يتعددقر الددتحكم  يهددا بدقددة مددثال تددقويد معلومددات  دد  :  غيددر قابلددة للتقددويم - ط
 .و عيات مختلفة

انهددا قدددرة مكتسددبة مددد حيددط القيددام بنشدداط ملددؤا البراىددة والددقكاء و :  المهددارة -2
 مهمة . السهولة  المهارة قدرة وصلت  لل درجة اإلتقاد و التحكم     نحجاز

النيا مد سلوك محددد، ومدا يسدتطي  المالحدظ  ما يتمكد الفرد مد تحقيق :  اإلنجاز -1
 الخارج  أد يسجل  بأىلل درجة مد الو وح و الدقة .

 
 

 مميزات الكفاءة : خامسا
  

 ىد القدرة بخم  مميزات ه  : تتميز الكفاءة 
 ،: مكتسدبات خبدرات، معدارف، قددرات الكفاءة توظيف جملة مد الموارد -8

 مهارات.
: أن أد المجتمد  ينتظدر منتوجدا بجملدة  الكفاءة ترم   لدل غايدة منتهيدة -2

 مواصفات محددة بعد التعلم .

كفداءة الداء : الكفاءة مرتبطة دائما بجملة الو دعيات قات المجدال الواحدد -1
 الصالة مرتبطة بمجال العبادات  قط

مادة : وهو جوهر اختال هدا ىدد القددرات التد  الكفاءة غالبا ما تتعلف بال -6
 تتصل بمواد تعليمية 

الكفدداءة قابلددة للتقيدديم : حيددط يالحددظ شددكل االنتدداج و نوىيددة المنتددوج أو  -5
 النتائد المحصلة غير أد القدرة تفتقد لهقيد المعياريد .



باإل ا ة  لل قلك ال يمكد أد توجد كفداءات  د  غيدا  تدو ر المدوارد الالزمدة )قددرات 
و معارف ( و بعد تو ر هقا الموارد يمدر تجنيددها و تحويلهدا بدإجراءات قهنيدة ىاليدة 
المسددتوع يصددع  تدريسددها كاملددة مددا دامددت مددد نددوع التركيدد  و الددتكهد المسددبف و 
االستراتجية و التخبط و التفكير النظدام  . د  ىطداء أهميدة حقيقيدة لتحويدل المعدارف 

 و تجنيدها يعن  :

قا مد  شكالية ىوض  ستعراض ندص المعر دة بناء المعارف انطال -8
 و سردها..

جعددل التالميددق يواجهددود مواقددف مسددتحدثة غيرمعرو ددة ،وتقيدديم  -2
 قدراتهم

و السؤال القن يطرح :  ما ىالقة األستاق بالمعر ة ؟ هنا سوف نتطدرف  لدل مو دوع 
 جد حسا . نتقبل بسهولة  كرة أد مدرس  التعلديم االبتددائ  ال يتدو رود جميعدا ىلدل
كفاءات دقيقة    كل مادة ملزمدة بتدريسدها و السديما  د  مدادت  العلدوم و الريا ديات 
وهقا يدىو للشك    قدرتهم ىلدل تطدوير ىالقدة  عالدة بالمعدارف لددع تالميدقهم، قلدك 
 ألد ىالقتهم بالمعارف الت  يدرسونها تبدو  عيفة مد حيط استقالليتها وجدارتها.

ثدانون  داألمر ىلدل غيدر قلدك خصوصدا أنهدم يتلقددود أمدا  يمدا يخدص أسداتقة التعلديم ال

جامعيا مكتمال    مدادة مدا أو ىددة مدواد وهدو مدا يفتدرض أنهدم يتمتعدود ىلدل تكوينا 
 األقل بأدنل مستويات التكويد    البحط و مد تم  هم قادرود ىلي ، رغم قلك 
حالددة التجريدد مدد  كدرة : يكفد  أد نكدود بداحثيد حتددل يتسدنل لندا و د  التالميدق  د  

 بحط .
 

 تقويم الكفاءة سادسا:      
 

 قيا  و تفسير مكتسبات التلميق :
يرع )مونتانيي ( أد التلميق المكود خير مد تلميق رأسد  محشدو بالمعلومدات المختلفدة 

الندوع مددد التكددويد  بتدداءا مددد المراحددل  هددقا تصددبو و ترمد   لددلو التربيدة الحديثددة  
 دد  المسددتقبل يحتدداج الفددرد  لددل كيفيددة و دد   األولددل مددد التعلدديم  لمواجهددة الحيدداة

هددقا المسددتقبل المجهددول و بالتددال   هددو يحتدداج  لددل معددارف، لكددد  اقتحددام  سددتراتجية
أسددوار المدرسددة و لددقلك التدد  تمكندد  مددد بندداء حياتدد  خددارج  ليسددت المعددارف وحدددها

يم  عنددما نقديم تلميدق اليدوم  نمددا نقدي  مددع توظيفد  للمكتسددبات و هدقا يتجلدل أنندا نقدد
المتعلم دود الخروج ىد نطاف مالحظدة ىمدل يقدوم بد  هدقا األخيدر مظهرا يد  كفاءتد  
المكتسبة و الت  ال تعد و   النهاية أد تكود شكل كفداءة واحددة )تحريدر  قدرة، كتابدة 

 مو وع ، رسم مخطط، ىرض شفه  ....(
 وتتميز بالتركيز ىلل ثالثة أهداف : 

 ة التعليم : يحصل    بداية ىملي الهدف التشخيص -8

 تقويم المكتسبات العقلية . -
 تحديد االستعدادات و الميول و القدرة القهنية . -

 تصنيف المتعلميد. -



 هد   : تشخيص الصعوبات 
 الهدف التوجيه  : -2

 تقويم مستوع التحكم    المستويات. -
 يكود  رديا لكل تلميق. -

 التعرف ىلل جوان  ال عف و القوة للتلميق. -

 .هد   : ىالج الصعوبات 

 :   الهدف النهائ  -1

يدددل ىلددل النتيجددة النهائيددة ىندددما نقددوم بتحديددد مدددع اكتسددا  التلميددق  -
للمسددتوع األدنددل مددد الكفدداءات التدد  تسددما لدد  باإلنتقددال  لددل الصددف 

 األىلل .
 هد   : قيا  الفرف بيد الكفاءات المتوخاة و المحققة.

  

 التقويم وسيلةسابعا:       
 

   ىالم الشغل حس  كفاءت ، وقلك لدي  غريبدا ىدد مد المعتاد أد يقيم الفرد  
ىالم التدري  و لو مد حيط أد  متحانا أو  ختبدارا كتابيداأ أو  سدتجوا  شدفويا، كلهدا 
و ددعيات ال يشددترط للخددروج منهددا مجددرد معددارف  قددط، و نمددا معددارف قابلددة للتجنيددد 

 ىددادة لتحقيدف هدقف مناسد   د  الوقدت المناسد ، بالشدكل المطلدو  مد  القددرة ىلدل 
المدرسدة خدارج التركي  مد جديد بل القدرة ىلل  بتكار مدا ال نعدرف.و يشدترط تطدور 

و ددعيات التقيدديم قدددرات، بع ددها ىر ددية )كالبحددط ىددد معلومددة مددد المعلومددات أو 
 طرح أسئلة ،أو المشاركة    المناقشة( و بع ها يتعلف بمواد التدري ) مثدل تصدميم

 .ت صحيحة و تقديم مالحظات(نماقج و  نجاز تقارير أو أخق مقاسا
 

 : الخاتمة ثامنا     
 

التدري  مد المهدد الصدعبة ألنهدا تتطلد   رادة قويدة ورغبدة طبيعيدة   د مهنة
لممارستها، و طالىا واسدعا لكثيدر مدد العلدوم والتكنولوجيدات المسداىدة ورصديدا مدد 

 م ولما هو الت.التجار  و الخبرات المكتسبة،  وممارسة مستمرة وواىية لما هو قائ
 المقاربددة بالكفدداءات قددادرة ىلددل تعميددف الفددوارف المدرسددية  قا كانددت سدديئة 
التصور أو رديئة اإلىداد والتنفيق. وحتل  قا كانت جيدة التصدور وممتدازة اإلنجداز  دال 
يمكنهدا أد تدددى  الق دداء ىليهدا بواسددطة المنهدداج وحدددا. ومهمدا كدداد نددوع البرنددامد 

 لفوارف و  راد المسارات سيظالد مد موا ي  الساىة.المعتمد  إد بيداغوجيا ا
 يمددا يخددص هددقا النقطددة األخيددرة  الصددراع قددائم  ددد  يددديولوجيا الموهبددة، 

والمنتظرات النخبويدة لفئدة مدد تمسدتهلك ت المدرسدة، والسياسدة الرخويدة لعددة مدد 
باأل عدال األنظمة التربوية األكثر  سراىا  لل ادىاء مقاربة الكفاءات مدنهم  لدل دىمهدا 



الملموسة ووسائل التكويد والمر قات األخدرع.  د العراقيدل كبيدرة، غيدر أد المقاربدة 
 بالكفاءات  د كانت تجدد هقا العراقيل  إنها ال تختلقها مد العدم.

 د غموض  صالحات المناهد وطابعها االسدتعجال  وغيدر المكتمدل أكثدر  ثدارة 
الت  دد  مجددال المددواد الدراسددية؟.هل هدد  للقلف. هددل األنظمددة التربويددة مسددتعدة للتندداز

جاهزة لالستثمار بقوة    ممارسات أخرع للتعلديم والدتعلم؟ جداهزة لمواجهدة مقاومدة 

التالميددق الددقيد ينجحددود وىائالتهم؟جدداهزة إلغ ددا  الكثيددر مددد األسدداتقة المتشددبتيد 
يثبددتهم  دد  ىالقددتهم بالمعر ددة  - دد  الوقددت قاتدد –بالو دد  الددراهد ايديولوجا،ألندد  

 وممارستهم البيداغوجة ويرسمهم  يهما.
قد نشك    قلك، ولكدد لدو بقيدت المقاربدة بالكفداءات مجردتنصدف  صدالحت ال 
يتنازل ىلل أن ش ء، وال يرغم أحددا ىلدل أن شد ء،  دال يمكدد الجدزم بأنهدا سدتجعل 
مكا حة اإلخفاف المدرس  تتقدم.  د لم يتغير أن ش ء ىدا الكلمدات، و  د بقيندا نعمدل 

غطاء الكفداءات مدا كندا نعملد  بداألم  تحدت غطداء المعر دة،  لدم انتظدار تقلدص تحت 
 حجم اإلخفاف المدرس ؟ .

قددد تخشددل حصددول العكدد ،  المقاربددة بالكفدداءات التدد  ال أثددر لهددا سددوع  دد  
النصددوص الوزاريددة ، والتدد  ال يتبناهددا ىدددد مددد األسدداتقة، قددد تزيددد قددوانيد اللعبددة 

قة تعدادا، بع هم يتراخدل  د  اإلصدالح، و الدبعض المدرسية غمو ا، وشروط األسات
 اآلخر يدر  ويقيم و ف هواا.

 دد   يجدداد التددوازد المفقددود بدديد   د المشددكل األساسدد  يكمددد كغالدد  األحيدداد
تناسدددف اإلصدددالحات و انسدددجامها ، وبددديد طبيعدددة مكوناتهدددا وتطبيقهدددا بدددالنظر  لدددل 

خشددل أد تسدارع الددوزارات التطدورات المتوازيدة  دد  ىددد مدد الدددول المتقدمدة. وقدد ت
وتتددرك مهمددة تطبيقهددا  لددل صدددف  -نصددوص ، بدرامد-الوصدية  لددل مددا تحسددد صددنع 

 الخيارات الفردية و المشاري  المدرسية.
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